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Update: 13-Jan-2017 – Changed links to archive.org

20-Nov-2010

|| જય લ મીનારાયણ ||

પીરાણા તથ, ઈમામ શાહ બાવાની દરગાહમા,ં પહલા ં ુ ંહ ુ ંઅને તેમા ંકયા બદલાવ કરવામા ં
આ યા છે એ હક કતની ન ધ લે ુ ંછાપામા ંછપાયલો એક ુદંર લેખ તમને મોક ુ ં .ં આ લેખ ુ ં
શીષક છે “દ  ચૈ સ ઓફ પીરાણા” (The Chains of Pirana)

આ લેખ વષ ૨૦૦૪ મા ં Frontline મેગઝીનમા ં છપાયેલો છે.આ લેખ વાચંવાથી આપણને 
પીરાણામા ંથથા કહવાતા બદલાવો પાછળની હક કત ણવા મળશે. અને ખાસ કર ને એ ણવા 
મળશે ક હક કતમા ંપીરાણામા ં ુ ંહ ુ,ં તેમા ંઇ લામનો કટલો ભાવ હતો અને છે.

 લોકોએ પીરાણા જો ુ ંનથી તેવોએ ખાસ કર ને આ લેખ વાચંવો, મા ંપીરાણાના અ કુ 
ફોટાઓ પણ છે.

તેમા ંખાસ ન ધ પ  વાચંવા વી વ ઓુ નીચે જણાવેલ છે.
1. કા થાન મા ંબને ુ ંઆ થળ છે. હાડકાઓના અવશેષો અને કબરઓથી ઘેરાયે ુ ંછે.
2. ઈમામ શાહના બેડ મને (ઢો લયા) બદલીને તેનો બહારથી હ ુ  ધમ ુ ં થાન ુ ં પ 
આપવામા ંઆ ુ ંછે.
3. ઈમામ શાહ ારા હ ત લેખીત ુરાન, દરગાહ મા ંરાખવામા ંઆવતી.
4. કરસન કાકાએ ધાિમક ુ તકો બદલાવી ના યા.
5. સતપથં ધમના ળૂ ૂ યો બદલાવી નાખવાનો પરાયા કરવામા ંઆવે છે.
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6. સા  ુસ મેલનમા ંધમ પલટો કર ને હ ુ  ધમ ગીકાર કરવાના તેમજ મં દર બનાવવાના 
વચનો આ યા છે. તેનો સીધો અથ એ થાય છે ક સા ઓુ ણે છે ક સતપથં ધમ એ હ ુ  ધમ 
નથી અને યા ંમં દર નથી.
7. પીરાણાની જ યાના મા લક સૈયદો છે. સતપથંીઓને ફ ત વહ વટ કરવા માટ રાખેલા છે.
8. ઔરંગઝેબ (  હ ુઓને ડરાવી ધમકાવી અને તલવારના જોર સુલમાન બના યા છે),  
ુલમી, ઇ લામ નો હમાયતી અને હ ુઓ ુ ં ુ મન એવા રા એ પીરાણા ને મો ું દાન આ ુ ં

છે. તો સુલમાનો માટજ આ દાન હોય શકને.

આશા છે, લોકોને આ લેખથી ઘ ુ ં ણવા મ ુ ંહશે.

આ ઈમૈલ અને લેખ તમે આહ  ઓનલાઈન પણ વાચંી શકશો….
http://issuu.com/patidar/docs/series_26_-chains_of_pirana_-
a_short_article_about/1?mode=a_p

https://archive.org/details/Series26-chainsOfPirana-aShortArticleAboutChangesInPirana
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